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Bilaga 
 
 

TILLÄMPLIGA RISKVIKTER 

I Vid tillämpning av den schablonmetod 
som avses i lagens 58 § skall tillgångarna och 

åtagandena utanför balansräkningen viktas 
som följer:  

 
Fordringar på stater och centralbanker 
 
 
1. Fordringar i euro på finska staten, Fin-

lands Bank och Folkpensionsanstalten samt 
Europeiska centralbanken och likaså andra i 
nationell valuta utställda och finansierade 
fordringar på en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och dess cen-
tralbank  
 

0 procent 
 
 
 
 
 
 

 
2. I nationell valuta utställda och finansiera-

de fordringar på någon annan stat än en som 
avses i 1 punkten och där kreditinstituten och 
värdepappersföretagen står under motsvarande 
tillsyn som enligt finsk lag och som tillämpar 
riskvikten 0 på sådana fordringar 

 

0 procent 
 
 
 
 
 

 
3. Andra än i 1 eller 2 punkten avsedda ford-

ringar på stater som avses i de nämnda punk-
terna och på deras centralbanker och likaså 
fordringar på en annan stat än en som avses i 1 
eller 2 punkten och som har kreditvärderats av 
ett annat godkänt ratinginstitut än ett exportga-
rantiinstitut, samt på en sådan stats central-
bank 

Kreditkvalitet 1:   0 procent 
Kreditkvalitet 2:  20 procent 
Kreditkvalitet 3:  50 procent 
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
 
 

 
4. Fordringar på en stat som har kreditvärde-

rats av ett godkänt exportgarantiinstitut, samt 
på en sådan stats centralbank 

Kreditkvalitet 0:   0 procent 
Kreditkvalitet 1:   0 procent 
Kreditkvalitet 2:  20 procent 
Kreditkvalitet 3:  50 procent 
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 100 procent 
Kreditkvalitet 7: 150 procent 
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Fordringar på region- och lokalförvaltning 
 
5. På fordringar på finländska kommuner, 

samkommuner, Huvudstadsregionens samar-
betsdelegation, Kommunernas garanticentral, 
den kommunala pensionsanstalten som avses 
i lagen om kommunala pensioner (549/2003), 
landskapet Åland samt på jämförbara region- 
och lokalförvaltningar och församlingar i sta-
ter inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området skall, om de har beskattningsrätt, 
tillämpas samma riskvikt som när det gäller 
en fordran på den stat där det offentliga or-

ganet finns. Vad som i denna punkt före-
skrivs om stater inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet skall på motsvarande 
sätt tillämpas på andra stater där kreditinsti-
tuten och värdepappersföretag står under 
motsvarande tillsyn som enligt finsk lag och 
där enligt statens lagstiftning en högre risk-
vikt än den som anges i denna punkt inte till-
lämpas på sådana offentliga organ i staten 
som avses i denna punkt.  

 
Fordringar på andra offentliga organ 
 
 
6. Fordringar på sådana findländska offent-

liga organ, vars fordringar kan jämställas med 
fordringar på finska staten och som har god-
känts av Finansinspektionen 

7. Fordringar på finländska församlingar och 
andra församlingar i en EES-stat, om de har 
beskattningsrätt, samt andra än i 1—5 punkten 
avsedda offentliga organ som har godkänts av 
Finansinspektionen 
 
 
 
 
 
 

0 procent 
 
 
 
20 procent om riskvikten 0 procent tilläm-

pas på fordringar på motpartens hemstat,  
50 procent om riskvikten 20 procent till-

lämpas på fordringar på motpartens hemstat, 
100 procent om riskvikten 50 procent eller 

100 procent tillämpas på fordringar på mot-
partens hemstat eller om motpartens hemstat 
inte har något kreditbetyg,  

150 procent om riskvikten 150 procent till-
lämpas på fordringar på motpartens hemstat 

 
Vad som i denna punkt föreskrivs om stater 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet skall på motsvarande sätt tillämpas på 
en stat där kreditinstituten står under motsva-
rande tillsyn som enligt finsk lag och där en-
ligt statens lagstiftning en högre riskvikten än 
den som anges i denna punkt inte tillämpas 

på sådana offentliga organ i staten som avses 
i denna punkt.  

Finansinspektionen skall föra en förteck-
ning över offentliga organ som avses i denna 
punkt och som har godkänts av Finansin-
spektionen 

 
 
Fordringar på internationella utvecklingsbanker 
 

 
8. Fordringar på internationella utvecklings-

banker som godkänts av Finansinspektionen 
 

0 procent 
 

 
9. Fordringar på andra internationella ut-

vecklingsbanker som inte har godkänd kredit-
värdering 

 

50 procent 
 
 



 Nr 1373
 

 

4575

 
10. Fordringar på andra än i 7 punkten av-

sedda internationella utvecklingsbanker som 
har kreditbetyg 

 
 
 
 

Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3:  50 procent  
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 100 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 

 
11. Andel av tecknat men inte inbetalt kapi-

tal i en fond i Europeiska investeringsbanken 
 

20 procent 
 

 
 
Fordringar på internationella organisationer 
 

 
12. Fordringar på Europeiska unionen, Inter-

nationella valutafonden och Internationella re-
gleringsbanken  
 

0 procent 
 
 

 
 
Fordringar på kreditinstitut 
 
 
13. Sådana fordringar på kreditinstitut som 

är utställda och finansierade i kreditinstitutets 
nationella valuta och vilkas återstående löptid 
är högst 3 månader 

 

20 procent 

 
14. Övriga fordringar på kreditinstitut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 procent om riskvikten 0 procent tilläm-
pas på motpartens hemstat 

50 procent om riskvikten 20 procent tilläm-
pas på motpartens hemstat 

100 procent om riskvikten 50 procent eller 
100 procent tillämpas på motpartens hemstat 
eller om motpartens hemstat inte har någon 
riskklassificering 

150 procent om riskvikten 150 procent till-
lämpas på motpartens hemstat 

 
 
Vad som i 13 och 14 punkten föreskrivs 

om kreditinstitut skall tillämpas också på så-
dana motparter som avses i 9 § 1 mom. 

5 punkten och i den nämnda paragrafens 
2 mom. 
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Fordringar på företag 
 

 
15. Fordringar på andra än i 14 punkten av-

sedda företag som har kreditbetyg från ett 
godkänt ratinginstitut 

 
 
 
 

Kreditkvalitet 1:  20 procent 
Kreditkvalitet 2:  50 procent 
Kreditkvalitet 3: 100 procent 
Kreditkvalitet 4: 100 procent 
Kreditkvalitet 5: 150 procent 
Kreditkvalitet 6: 150 procent 

 
 
Fordringar på hushåll 
 
 

 
16. Fordringar på hushåll 
 

75 procent 

 
 
Med fordringar på hushåll avses fordringar 

och finansiella leasingavtal, med undantag 
för värdepappersrelaterade fordringar, som 
uppfyller följande villkor:  

1) motparten är en fysisk person eller ett li-
tet eller medelstort företag,  

2) kreditinstitutet har ett stort antal liknan-
de fordringar eller avtal med lägre risk för 
kreditförlust än i annan kreditgivning,  

3) den i 69 § 1 mom. avsedda exponering-
en mot kunder uppgår till högst en miljon 
euro; vad som föreskrivs i denna punkt till-
lämpas inte på fordringar för vilka har ställts 
säkerhet enligt 17 punkten nedan. 

 
 
Fordringar på fastighetssäkerhet 
 

 
17. Fordringar med sådan full säkerhet som 

godkänts av Finansinspektionen och om utgörs 
av en inteckning i en bostadsfastighet som äga-
ren själv disponerar, hyr ut eller avser att 
disponera eller hyra ut, eller av aktier som be-
rättigar till innehav av en bostadsfastighet som 
redan är eller avses att tas i sådant bruk, samt 
fastighetsleasingavtal som kan jämställas med 
sådana fordringar 

 

35 procent 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tillämpning av denna punkt på fordringar 

för vilka säkerheten utgörs av en bostadsfas-
tighet som är belägen i Finland eller av akti-
erna i ett finländskt bostadsaktiebolag hind-
ras inte enbart av den omständigheten att den 
kreditrisk som är förenad med gäldenären vä-
sentligen är beroende av säkerhetens avkast-

ning. Vad som ovan föreskrivs om en bo-
stadsfastighet som är belägen i Finland skall 
på motsvarande sätt tillämpas på andra fas-
tigheter i en sådan EES-stat där motsvarande 
princip tillämpas på bostads- och andra fas-
tigheter som är belägna i staten i fråga.  



 Nr 1373
 

 

4577

Utan hinder av det ovanstående får på ford-
ringar för vilka säkerheten utgörs av en an-
nan fastighet än en bostadsfastighet i en an-

nan EES-stat tillämpas den riskvikt på minst 
50 procent som denna stat tillämpar på mot-
svarande fordringar. 

 
Oreglerade fordringar 

 
 
18. Oreglerade fordringar med bostadsfas-

tigheter som säkerhet om en kreditförlust på 
minst 20 procent redovisats för fordran 

 

50 procent 
 
 

 
19. Oreglerade fordringar med kommersiella 

fastigheter som säkerhet, andra oreglerade 
fordringar med bostadsfastigheter som säker-
het än sådana som avses i 18 punkten och 
andra oreglerade fordringar för vilka redovi-
sats en kreditförlust på minst 20 procent 

 

100 procent 
 
 
 
 
 

 
20. Övriga oreglerade fordringar 

 
150 procent 

 
En fordran anses vara oreglerad om den har 

varit obetald i mer än 90 dagar. 
 
Masskuldbrevslån med säkerhettäckta obligationer 
 

 
21. I lagen om hypoteksbanker (1240/1999) 

avsedda masskuldebrevslån med säkerheter i 
offentliga organ och fastigheter samt med des-
sa jämförbara övriga täckta obligationer som 
uppfyller de villkor, som ställs i direktivets bi-
laga VI del 12 punkt 68—71.  

 
 
 
 
 

10 procent om riskvikten 20 procent till-
lämpas på emittentens övriga fordringar,  

20 procent om riskvikten 50 procent till-
lämpas på emittentens övriga fordringar,  

50 procent om riskvikten 100 procent till-
lämpas på emittentens övriga fordringar,  

100 procent om riskvikten 150 procent till-
lämpas på emittentens övriga fordringar 
 

 
Kortfristiga fordringar 
 

 
22. Fordringar på sådana i 15 punkten av-

sedda företag som har ett kortfristig kreditbe-
tyg från ett godkänt ratinginstitut 
 

 
 

Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3: 100 procent  
Kreditkvalitet 4: 150 procent  
Kreditkvalitet 5: 150 procent  
Kreditkvalitet 6: 150 procent 
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Andelar i placeringsfonder  
 
 
23. Andelar i placeringsfonder som avses i 

11 kap. i lagen om placeringsfonder (48/1999) 
och som inte har någon godkänd kreditvärde-
ring 

 

100 procent 
 
 
 

 
24. Fondandelar som har kreditbetyg från 

ett godkänt ratinginstitut  
 
 
 
 
 

Kreditkvalitet 1:  20 procent  
Kreditkvalitet 2:  50 procent  
Kreditkvalitet 3: 100 procent  
Kreditkvalitet 4: 100 procent  
Kreditkvalitet 5: 150 procent  
Kreditkvalitet 6: 150 procent 

 
25. Andra fondandelar än sådana som avses 

ovan 
 

150 procent 
 

 
 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

punkterna 22—24 kan ett kreditinstitut på de 
villkor som anges i direktivets bilaga VI 
punkterna 74—78 på placeringsfondsandelar 
tillämpa det vägda medelvärdet av riskvik-
terna för de fordringar och placeringar i vilka 

fondens tillgångar har placerats eller får pla-
ceras. Vad som i bilagans punkt 74 a före-
skrivs om fondbolag skall också tillämpas på 
utländska fondbolag som står under motsva-
rande tillsyn som finländska fondbolag. 

 
 
Övriga poster 
 
 
26. Kontanter och guld 
 

0 procent 

 
27. Fordringar från betalningsförmedling 
 

20 procent  

 
28. Investeringar i venture capital -bolag och 

därmed jämförbara investeringar 
150 procent 

 
 
II Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

stycket I skall, i det fall att riskvikten 150 
procent tillämpas på en sådan fordran på en 
motpart som avses i 22 punkten, denna risk-
vikt tillämpas på samtliga sådana fordringar 
på en sådan motpart som inte har en godkänd 
riskvärdering. På motsvarande sätt skall, i det 
fall att riskvikten 50 procent tillämpas på en 

fordran som avses i 22 punkten, riskvikten 
100 procent tillämpas på samtliga fordringar 
på en sådan motpart.  

III Vad som i denna bilaga föreskrivs om 
fordringar skall på motsvarande sätt tilläm-
pas på garantiförbindelser och övriga åtagan-
den utanför balansräkningen och andra åta-
ganden som innefattar motpartsrisk. 

 




